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Voorwoord

De Burgemeester over tolerantie

Mierlo, 20 maart 1996.

Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de
manifestatie 'Tolerantie in Mierlo' - 1996

georganiseerd door:

Bahé'i Gemeenschap Mierlo

Jongerencentrum Poervoe
Vluchtelingenwerk/ Stichting Welzijnsbevordering Mierlo

Met medewerking van de Gemeente Mierlo

Graag voldoe ik aan het verzoek van de organisatie van het multi-cultureel

festival om het boekje dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van de
internationale dag der tolerantie (zondag 24 maart 1996) van een
voorwoord te voorzien.

Namens het gemeentebestuur kan ik u zeggen dat wij bijzonder ingenomen
waren met het initiatief om ook in Mierlo inhoud te geven aan de
internationale dag van de tolerantie. Ook het feit dat hiervoor het Open
Jongeren Centrum Poervoe, de Stichting Welzijnsbevordering Mierlo (de
stichting waaronder in Mierlo het vluchtelingenwerk valt) en de Baha'i
Gemeenschap Mierlo de handen ineen hebben geslagen om tezamen een
programma te presenteren, lijkt ons een goede keuze. Met deze
samenwerking wordt een brede basis gelegd voor het bewust verbeteren
van onze houding ten opzichte van elkaar. Tolerantie is immers een woord
dat we gemakkelijk in de mond nemen. Maar als het er werkelijk op aan
komt hoe tolerant zijn we dan? Met de vraag: "Hoe tolerant is Mierlo?"
worden we gedwongen om dat voor onszelf eens heel nauwgezet na te

gaan en aan te geven. Je krijgt als het ware een spiegel voorgehouden. Ik

vond het dan ook erg leuk dat ik voorzitter mocht zijn van de jury, die de
inzendingen moest beoordelen voor het afmaken van de slagzin: "Ik ben
tolerant, want " Bij het doorlezen van de inzendingen valt meteen op dat
zowel kinderen als volwassenen de slagzin hebben afgemaakt en
ingezonden. Het is dus duidelijk een onderwerp dat zowel jong als oud
aanspreekt! De Jury heeft dan ook besloten om een prijs voor de kinderen
en een voor de volwassenen toe te kennen. De prijsuitreiking zal

plaatsvinden tijdens het multi-culturele festival op zondagmiddag 24 maart
aanstaande in Open-Jongerencentrum Poervoe aan de Neerakker. De
wethouder van Sport, welzijn en cultuur, drs. C. Backx, zal de prijsuitreiking

voor zijn rekening nemen. Tot slot spreek ik - namens het gemeentebestuur
van Mierlo - de wens uit dat velen, jong en oud, dit festival zullen bezoeken
zodat de inzet van de organisatoren wordt beloond met een geslaagde
manifestatie.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Mierlo,

P.H.M. Jacobs-Aarts.



Verenigde Naties over tolerantie

Wat is tolerantie?

Tolerantie is respect voor de rechten en vrijheden van anderen.

Tolerantie is de erkening en aanvaarding van de individuele verschillen.
Het is het leren luisteren, communiceren met en begrip voor anderen.

Tolerantie is de waardering van culturele diversiteit. Het is het
openstaan voor andere gedachten en filosofieën, uit nieuwsgierigheid en
interesse en de weigering om het onbekende te verwerpen.

Tolerantie is de erkenning dat geen enkel individu, kuituur, natie of
religie de monopolie heeft van kennis of de waarheid.

Tolerantie is een vorm van vrijheid, een vrijheid van vooroordeel en
dogma's. Een tolerant iemand is meester over zijn of haar eigen mening
en daad.

Tolerantie is een positieve houding naar anderen zonder een spoor van
neerbuigendheid.

Waarom een jaar voor tolerantie?

'Het is noodzaakelijk meer en beter na te denken over tolerantie, omdat
intolerantie overal toeneemt en omdat extreme intolerantie dodelijke
slachtoffers maakt. Gebrek aan verdraagzaamheid tussen volken,
gemeenschappen en individuen vormt een bedreiging voor de vrede.'

'Aangezien oorlogen hun oorsprong vinden in de menselijke geest,
moeten ook de verdedigingswerken van de vrede in de menselijke geest
worden opgebouwd.'

'Het VN-Jaar voor Tolerantie is ook voor Nederland relevant De
Nederlandse samenleving staat bekend als tolerant en open. Maar de
laatste jaren vertoont ook de Nederlandse verdraagzaamheid steeds
meer scheurtjes. Zie de groei van de vluchtelingenproblematiek, de
positie van migranten en de uitsluiting van zwakke groepen. Maar we
kunnen ook vaststellen dat veel maatschappelijke organisaties zich
inzetten voor verdraagzaamheid, vaak samen met regering en lokale

overheden. Het VN-Jaar voor Tolerantie is een goede aanleiding om hier

extra aandacht aan te geven.'

'Brabant Bekent Kleur' over tolerantie

Brabant Bekent Kleur is een samenwerkingsproject van 15 Brabantse
steunfunctie-instellingen en de provincie Noord-Brabant.

'Wij gaan uit van het multiculturele karakter van onze samenleving. Wij
streven naar gelijkberechtiging en bestrijden daarom intolerantie en
vreemdelingenhaat.

Iedereen heeft het recht op erkenning en waardering als volwaardig en
gelijkberechtigd individu, ongeacht ras, huidskleur, afkomst,
godsdienst, sexe, seksuele geaardheid of wat voor kenmerk dan ook.
Wij doen een beroep op iedereen om gedragingen en uitingen die hier
een inbreuk op vormen gezamenlijk en met kracht te bestrijden en
tolerantie te bevorderen, met name ten aanzien van allochtonen. Aan
organisaties, groeperingen en personen die in strijd met dit manifest
handelen verlenen wij met inachtneming van onze wettelijke
mogelijkheden geen medewerking. Momenteel hebben 394 instellingen
en 82 gemeenten het manifest 'Brabant Bekent Kleur' ondertekend'.

Humanistisch Verbond over tolerantie

'Tolerantie in Nederland is de gewoonste zaak van de wereld. Bijna
iedereen vindt zichzelf tolerant. Alleen betekent dat vaak niet meer dan
'leven en laten leven' en 'als je maar geen last van elkaar hebt'. Maar
wie durft zich nog met anderen te bemoeien. Niet uit bemoeizucht maar
uit respect en betrokkenheid.'



Mierlo over tolerantie

Wat de mierlonaren over tolerantie denken hebben zij laten weten door
middel van de inzendingen op de prijsvraag 'Ik ben tolerant want..'. De
inzendingen zijn verdeeld in twee categorieën: jeugd en volwassenen. Ze
zijn beoordeeld door een juri bestaande uit: Mevr. N. Jacobs
(burgemeester), Mevr. P. Jongstra (mierlose mens), Dhr. H. Stiel

(vrijwilliger vluchtelingenwerk), Dhr. D. Balog (asielzoeker), Dhr. S.

Selaiah (asielzoeker) en Dhr. F. Dignum (bahé'i).

Hierna volgen de prijswinnende inzendingen. Op de volgende pagina
staan nog enkele andere meningen die helaas net geen prijs hebben
gewonnen.

Jeugd

1. 'Ik ben tolerant, want ik geef veel om kinderen uit het buitenland. Als
wij het dan 20 goed hebben, waarom zij dan niet. Wij zijn hier om hen op
te vangen.'

Linda Beumer, 9 jaar

2. 'Ik ben tolerant, want ik geef veel om kinderen uit het buitenland. Ik

doe veel mee aan wedstrijden door Unicef opgericht. Laatst heb ik nog
een kindje uit Zaïre geholpen.'

Sanne van den Hoven, 1 1 jaar

Volwassenen

1. 'Ik ben tolerant, want ik ben te kort op deze aarde om uit te zoeken wie
slechter of beter is aan ik.'

Mevr. v. Rooyen

2. 'Ik ben tolerant want ik kan ieder in zijn of haar waarde laten, dan is er

niets aan de hand.'

Toos te Boekhorst

'Ik ben tolerant, want:

of iemand nu blank is of bruin,

oud of jong,

homo of hetero,

arm of rijk,

voor mij is iedereen gelijk.'

Mevr.Gré Algra

Tolerantie is de elastiek van verdraagzaamheid'

P. Tholen

'De les van gisteren moet een duidelijk aanwezig signaal voor de
toekomst blijven en om nieuwe fouten en herhalingen te voorkomen,
moet iedereen waakzaam blijven voor de toekomst. Wat gisteren waar
was, kan morgen opnieuw waarheid zijn en zij die weten en beseffen,

staan zoveel sterker om toekomstige gevaren af te wijzen. Churchill zelf

schreef zijn kleinzoon eens, dat hij geschiedenis moest leren, want
anders kan hij het heden niet begrijpen, en dat geldt voor iedereen nog

steeds. Betere kennis is beter begrip en beter begrijpen is het

voorkomen van vooroordelen en het voorkomen van racisme.'

Jan van den Wittenboer

'Ik ben tolerant, want ik vind dat iedereen in ons land mag komen en als

hier oorlog is en de buitenlanders mogen hier niet komen, dan mogen
wij ook niet naar hun land vluchten. En ik vind racisme stom!'

Karolien Koolhof, 10 jaar

'Ik ben tolerant, want ik wil plezierig leven en dat gun ik een ander ook.'

Resi Corsten

'!k ben tolerant want ik ben een mens als jij!'

Antoon Bekx



SWM over tolerantie

'Vier jaar geleden werd ook Mierlo (net zoals alle gemeenten in

Nederland) geconfronteerd met de huisvesting van meerdere
asielzoekers. Voordien ging het nog slechts om enkelingen. Om de
integratie van deze mensen in de gemeente zo soepel mogelijk te faten
verlopen, heeft de gemeente de stichting Welzijnsbevordering Mierlo
verzocht deze werkzaamheden uit te voeren. Ik ben toen in dienst
gekomen van de stichting.

Mijn ervaringen met de tolerantiegrens van Mierlo zijn als volgt: wanneer
de gemeente een huis beschikbaar stelde voor de huisvesting van
asielzoekers, ging ik samen met een vrijwilliger de buurt inlichten over de
komst van deze mensen. De reakties hierop waren wisselend: sommigen
hadden er geen enkel probleem mee, anderen reageerden soms fel.

Vanuit deze laatste categorie werden soms zelfs handtekeningenacties
tegen de komst van asielzoekers bij hen in de buurt georganiseerd.

In het begin schrok ik van deze acties, ik kon niet begrijpen dat mensen
zo intolerant waren t.o.v. andere mensen met zoveel problemen achter
de rug.

Wat bleek echter het geval? Zodra de asielzoekers enige tijd in de buurt
woonden, reageerden de buurtbewoners over het algemeen positief! En
waarom ook niet: asielzoekers zijn immers mensen zoals u en ik met
ieder onze eigen (on)hebbelijkheden!

Mierlo is dus over het algemeen aardig tolerant; mensen reageren soms
hooguit vanuit het principe "onbekend maakt onbemind" maar dan is het
mijn taak (en die van de asielzoekers) om die onbekendheid weg te

halen.'

Marianne van Santvoort

Coördinatrice vluchtelingenwerkgroep

Stichting Welzijnsbevordering Mierlo

Allochtonen over tolerantie

De volgende stukjes geven de gezichtspunten van allochtonen op de
Nederlandse samenleving en tolerantie weer.

'Iedereen praat op familiaire toon met elkaar, alsof men elkaar al lang
kent. Er is niet de indeling in klassen zoals gebruikelijk in

klassemaatschappijen, waarin iedereen zich een beetje beter voelt dan
de mensen in de klasse onder hem en een beetje minder dan de
mensen in de klasse boven hem.'

Ramalho Ortigëo, 'A Holanda', 1894

'Philipina kwam naar Nederland met haar man die missionaris was
geweest in Africa. Al snel ontdekte Philipina hoe anders het was in

Nederland te leven. Nederlands te leren, haar werk als vroedvrouw te

missen, zonder haar familie te leven, andere muziek te moeten
aanhoren. 'In Tanzania leef je samen. Met een groep vrouwen gingen wij

al kletsend naar de markt. Hier kom ik op straat of op de markt wel
bekenden tegen, maar dat is vluchtig. En bij iemand langsgaan kun je

alleen als je eerst gebeld hebt. Ik haat dat. In mijn dorp liep je naar
iemands huis en als die persoon er niet was, ging je later nog eens
terug. 'Samen' is hier niet hetzelfde als in Tanzania!'

Philipina Mansifo, Bijeen, november 1995

'Ik ben tolerant want ik weet hoe te vergeten en te vergeven en ook
omdat ik helpende hand voor anderen wil ziijn.'

Benjamin Binamin, 't Wolfsven.

'Ik voor mijn part zou alle wetten en geboden samenvatten in een woord
dat iedereen begrijpt, rijk en arm, man en vrouw, wit en zwart. Respect,
respect, respect. Heb eerbied voor jezelf, voor God, voor je buurman en
zijn vrouw, voor andermans bezit, voor de wetten van je land, voor het

milieu. Heb respect voor je medemens zoals jij gerespecteerd wilt

worden. In de bus, op straat, in de winkel, in de bioskoop, op het werk.

Liefde is hier niet op zijn plaats, het zou mensen ergeren, maar respect
dat kan overal en het kan niet verkeerd begrepen worden. Respect is

universeel.'

Sey Wava, Bijeen, januari 1996



Bahé'is over tolerantie

Het Bahé'i geloof is in 1844 ontstaan in Iran en is de jongste
onafhankelijke wereldreligie. De bahé'is geloven in een voortschrijdende
openbaring die begon bij Abraham, Mozes, Christus en Mohammed en
die nu voortgezet is door Bahé'uïléh.

Een aantal van de belangrijkste principes van het Bahé'i geloof zijn:

• De eenheid van alle godsdiensten
• De gelijkheid van man en vrouw
• De verantwoordelijkheid van ieder individu tot onafhankelijk onderzoek

naar de waarheid
• De taak om wereldvrede te bevorderen
• De eenheid van de mensheid

De eenheid van de mensheid is de belangrijkste nieuwe boodschap die
het Bahé'i geloof aan de mensheid brengt. De kracht die gegenereerd
zal worden als eenheid bereikt wordt, is zo groot dat hij de gehele aarde
kan verlichten.

Deze eenheid is geen eenheidsworst, maar een eenheid in

verscheidenheid. Het is als met de bloemen in een tuin. Als alle bloemen
dezelfde kleur en vorm zouden hebben, zou het maar een saaie boei
zijn. De verschillende kwaliteiten en kleuren van de bloemen geven de
tuin zijn prachtige aanzicht. Laten wij proberen om als deze bloemen in

een tuin te zijn! Alle groeiend door hetzelfde licht in volledige harmonie.
En laten wij profiteren van de verschillende kwaliteiten van ieder mens!
Alleen door tolerantie kan de eenheid van de mensheid en de
wereldvrede werkelijkheid worden.

Frank en Virginia Dignum
Bahé'i Gemeenschap Mierlo

'O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de
godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren
één, zodat zij elkaar als één familie zullen

beschouwen en de gehele aarde als één tehuis.

Mogen zij in eenheid en eendracht met elkaar
omgaan.

'

'Abdu'l-Bahé

Wereldgodsdiensten over tolerantie

Bijbel: Kolossenzen, 3: 1

3

'Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de
een tegen de ander een grief heeft. Zoals de
Heer u vergeven heeft zo moet ook gij vergeven.

'

Bijbel: Psalmen, 133:1

'Zie, hoe goed, hoe weldadig

broeders te wezen en samen te zijn .

Hindu Geschriften: Bhagavad Gita, 12:18

'Die toegewijde die vriend en vijand gelijk beschouwd, die niet

opgewonden raakt bij lof of teneergeslagen bij afkeuring, hetzelfde

in hitte en koude, plezier en pijn, die onthecht is, hetzelfde in eer en
schande, rustig, altijd vol, overal in harmonie, vast in geloof - zo
iemand is mij dierbaar.

'

Budhist Geschriften: Buddhacarita, 1522:30

'Verhef uzelf niet door anderen neer te halen, maar vertroost en
bevriend diegenen die lijden.

'

Koran Surih, 42:22

'ZEG: Hier vraag ik geen loon

voor behalve de liefde van mijn

verwanten.

'

Bahé'i Geschiften Promulgation of Universal Peace, blz. 32

'God heeft ons allen als mens geschapen en alle landen van de
wereld zijn delen van dezelfde aardbol. Wij zijn allen Zijn dienaren.

Hij is goed en rechtvaardig voor iedereen. Waarom zouden wij

onaardig en onrechtvaardig tegen elkaar zijn?'



Jongeren over tolerantie

Toen ze de communisten kwamen halen

heb ik niets gezegd
ik was geen communist.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen

heb ik niets gezegd
ik was geen vakbondslid.

Toen ze de joden kwamen halen

heb ik niets gezegd
ik was geen jood.

Toen ze de zigeuners kwamen halen

heb ik niets gezegd
ik was geen zigeuner.

Toen ze de homofielen kwamen halen

heb ik niets gezegd
ik was geen homofiel.

Toen ze de katholieken kwamen halen

heb ik niets gezegd
ik was geen katholiek.

Toen kwamen ze mij halen

en er was niemand meer
om iets te zeggen.

naar: Martin Niemöller, Duitsland

De media over tolerantie

Is Nederland wel tolerant?

'De 24-jarige Fatima al-Fahmi heeft zich tot het Anti-discriminatieburo

Amsterdam gewend. Ze stelt dat de arts, waar zij assistente is, van haar
af wil omdat ze in januari een hoofddoekje is gaan dragen. Ze zegt: ik

heb me onlangs verdiept in de Islam en een hoofddoek hoort daarbij. Het
is een regel die elke moslimvrouw wordt opgelegt.

De arts zegt: Ik wilde met haar bespreken dat patiënten zich mogelijk

ongemakkelijk voelen tegenover een assistente met een hoofddoekje.
Het zou de toegankelijkheid van mijn praktijk verkleinen. Maar ik heb
het niet gehad over ontslag. Ik weet dat een hoofddoekje daarvoor geen
grond is.'

uit: de Volkskrant, donderdag, 14 maart 1996

Of is Nederland te tolerant?

'Op grond van eerdere ervaringen met de aanpak van illegale produkten
en diensten meent Nederland dat een war on drugs nauwelijks effectief

kan zijn. Het Nederlandse drugsbeleid is dan ook niet gericht op het
uitbannen van drugs door middel van strafrecht, maar op beperking van
de schade. De nadruk ligt niet, zoals elders in de wereld, bij politie en
justitie maar bij de volksgezondheid.

Volgens de meeste landen is de door Nederland voorgestane scheiding
van de markten van soft- en harddrugs kunstmatig en onwerkbaar.
Uitgesproken negatief zijn de buurlanden over het gedogen door de
nederlandse justitie van verkoop van softdrugs in coffeeshops en het

toestaan van huisteelt voor eigen gebruik.

Ook is de kritiek op de voorgenomen experimenten met het verstrekken
van heroïne en op de strafmaat zoals die in Nederland voor
veelvoorkomende delicten geldt. Nederland geldt internationaal niet

alleen als drugsparadijs, maar ook als een van de belangrijkste

doorvoerhavens voor drugs. Overigens is Nederland een van de
belangrijkste producenten van amfetaminen'

uit: de Volkskrant, zaterdag, 16 maart 1996



Adressen voor tolerantie

Stichting Welzijnsbevordering Mierlo

Hekelstraat 4, 5730 AB Mierlo

Tel: 662359

Wereldwinkel

Langenakker 154, 5731 JV Mierlo

Te: 664076

Baha'i Gemeenschap Mierlo

Langenakker 125, 5731 KB Mierlo

Tel: 665755

Regionaal Unicef Comité Helmond e.o

Nachtegaallaan 39, 571 1 CE Someren
Tel: 0493-491107

Centrale Opvang Asielzoekers - Regio kantoor Zuid-Oost
Biesseltsebaan 30, 6561 KC Groesbeek

Amnesty International, werkgroep Helmond
Kardinaaispad 20, 5707 JP Helmond
Tel: 544803

Centrum Buitenlanders Oost-Brabant/Brabant Bekent Kleur
Willemstraat 59, 561 1 HC Eindhoven
Tel: 040-2359999

Nationale Unesco Comissie
Schenkkade 50, 2595 AR Den Haag
Tel: 070-3644655

Humanistisch Verbond
Postbus 114, 3500 AC Utrecht

Tel: 030-2392192

Dag der Tolerantie
multi-cultureel festival in het kader van uitbanning van

racisme en discriminatie

Programma van zondag 24 maart
Zaal Poervoe

12.00- Zaal open

1 3.00 - Jeugdkoor Enjoy

13.30 - Kinderprogramma (Ernest Cisse)

15.00 - Prijsuitreiking (door wethouder Backx)

15.30 - Iraakse zanger (Mohammed al-Shayfi)

16.30 - Afrikaanse band Fandgi

17.45 - Meidenband uit Turkije (Kardelen)

18.30 - Russische accordeonmuziek (Simeon Rabdouliin)

Stands:

Vluchtelingenwerk / Stichting Welzijnsbevordering Mierlo

Wereldwinkel

Amnesty International

Unicef

Centrale Opvang Azielzoekers

Fototentoonstelling

Tolerant? Bekijk 't maar!'


